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قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
سولماز نوری زاد ،مسعود

ستاری*

گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،گیالن
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چکیده
تحقیق حاضر به منظور مقایسه اثر دو سطح باال و پایین چربی جیره بر عملکرد رشدد و ترییدش شدیمیایی الشده بچده ماییدان
قزلآالی رنگین یمان ( )Oncorhynchus mykissبه مدت  8یفته طراحی و انجام شد .بدین منظور تعداد  081عدد بچده
مایی قزلآالی رنگین یمان (با میانگین وزنی و طولی  29/39 ± 2/3 gو  )09/22 ± 2/0 cmدر  6تانک (تعدداد  91عددد در
یر تانک) توزیع شدند .دو جیره آزمایشی با پروتئین یکسان ( )%22و دو سطح چربی  %01و ( %21بده عندوان سدطوح پدایین و
باال) فرموله شد .ماییان در طول دوره پرورش ،به صورت دستی  9بار در روز تا حد سیری تغذیده شددند .نتدای روندد رشدد در
پایان دوره پرورش حایی از آن بود یه ماییان تغذیه شده با جیره محتوی چربی  ،%21به طور معنیداری از وزن یسش شده و
نرخ رشد ویژه باالتری نسبت به ماییان تغذیه شده بدا تیمدار حداوی  %01چربدی برخدوردار بودندد ( ،)P<1/19در حدالی یده
ییچگونه اختالف معنیداری در مقادیر ضریش تبدیل غذایی بدین تیماریدای مدورد بررسدی مشدایده نشدد .یمچندین اخدتالف
معنیداری در مقادیر متوسط چربی ،پروتئین و خایستر الشه ماییان در انتهای دوره پرورش دیده نشد ( .)P<1/19با توجه بده
نتای مطالعه حاضر میتوان اذعان یرد یه افزایش سطح چربی در جیره بچه ماییان قزلآالی رنگین یمان تا سطح  %21سدبش
بهبود روند رشد و ضریش تبدیل غذایی خواید شد.
کلمات کلیدی :قزلآالی رنگین یمان ،رشد ،چربی ،ترییش شیمیایی الشه
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مقدمه
با توجه به نقش تغذیه در آبزیپروری و توسعه پذیرش
جیره غذایی ماییان از محصوالت تجاری یه شامل بخش
ینگفتی از یزینهیای یل پرورش میشود ( 21تا )% 91
باید اذعان داشت یه پرورش موفق مایی نیاز به استفاده از
خوراک یارآمد با ترییش بهینه دارد ( Aprodu et al.
 )2012وقتی ماییان در سیستمیای بسته یا در
استخریایی با ترایم باال پرورش مییابند ،باید غذایی با
ییفیت باال ،یامل و متعادل از نظر تغذیهای برای آنها
فرایم یرد تا اجازه رشد سریع و سالم به آنها داده شود.
خوراک یامل ،تمام ترییبات تغذیهای ضروری ،مانند
پروتئینیا ،یربوییدراتیا ،چربییا ،ویتامینیا و مواد
معدنی را برای مایی فرایم مییند ( Gangadhara et
 .)al. 1997; Cho et al. 2005ترییش ایثر
خوراکیای مایی موجود در بازار به صورتی است یه به
میزان  %01-29چربی در آنها گنجانده میشود
(.)Aprodu et al. 2012
چربییا گروه بزرگ و متنوعی از ترییبات ساختاری
غیرمحلول در حاللیای ساختاری یستند ( Zubay,
 .)1983آنها به چند دلیل ترییبات مهمی در جیره
ماییان به شمار میروند ،از جمله -0 :فرایم یردن یک
منبع انرژی مناسش با قابلیت یضم باال یه صرفهجویی در
مصرف پروتئین را در جیره غذایی فرموله شده به حدایثر
میرساند ()Hasan, 2001؛  -2فرایم یردن اسیدیای
چرب ضروری ( )EFAیا اسیدیای چرب غیراشباع
( )PUFAsیه مایی مانند تمام حیوانات قادر به تولید آن
نیست اما برای انجام وظایف سلولی نیازمند آن است
()Hasan, 2001؛  -9ترییبات ساختاری یه در سیالیت
غشایای سلولی نقش دارند؛  -2یمک به نقل و انتقال و
جذب ویتامینیای حالل در چربی ()A, D, E, K؛ -9
به عنوان پیش ماده برای تنظیم سوخت و ساز بدن و
یورمونیایی یه به بلوغ و رشد یمک میینند؛  -6یمک
به خوش خورایی و لذیذ بودن غذا ( Allen Davis,
 .)1999اسیدیای چرب و چربییای دیگر سالمت مایی
را از بسیاری جهات تحت تأثیر قرارمی دیند؛ از جمله
رشد ،تولیدمثل ،رفتار ،بینایی ،توانایی اسمواللیته ،سیالیت
غشاء و فرآیندیای غشایی ،انطباق حرارتی و پاسخ ایمنی
( .)Anderson and Neumann, 1996یرچند یه
این اثرات به این موارد محدود نمیشوند .تاینون

پژویشیای زیادی نیز در زمینه تأثیر ترییش جیره غذایی
بر ییفیت الشه مایی صورت گرفته (عالمه فانی و
یمکاران0981.؛ ;Winfree and Stickney, 1981
 )Weatherup et al. 1997و یمواره سعی بر این بوده
است یه ترییش جیره غذایی چنان تنظیم شود یه ضمن
تامین احتیاجات غذایی مایی ،تولید الشهای با ییفیت
بیشتر را به یمراه داشته باشد (محبوبی صوفیانی و
یمکاران .)0982 ،در تامین احتیاجات غذایی ماییان
پرورشی ،توجه به عادات غذایی طبیعی آنها بسیار ضروری
است .گوشتخوارانی مانند مایی قزلآال رژیم غذایی طبیعی
غنی از تری گلیسرید دارند و میتوانند با رژیمیای غذایی
پرچرب سازگار شوند .به یمین سبش ،سطوح چربی جیره
در باالترین مقدار آن به میزان  %99در برخی از
خوراکیای آزادماییان نیز گزارش شده است ( New,
.)1996
معموالً در مزارع پرورش مایی ،جیره غذایی با
محتوای چربی باال برای رسیدن به تولید مؤثر و برای
صرفهجویی در خوراک و یزینهیای تولید مایی و یایش
منابع آلودگی آب نسبت به جیرهیای غذایی حاوی
پروتئین یا یربوییدرات باال به مایی عرضه میشود
( .)Ajiboye et al. 2012برخی از محققان ،محتویات
چربی را در مورد برخی گونهیا بهبود دادهاند یه برای
Pseudoplatystoma
مثال میتوان به ماییان
(،)Martino et al. 2002
coruscans
،)Satpathy et al. 2003( Labeo rohita
،)Cho et al. 2005( Scophthalmus maximus
،)Luo et al. 2005( Epinephelus coioides
malabaricus ،)Hu et al. 2007( Sparus latus
 )Tuan and Williams, 2007( Epinephelusو
 )Schulz et al. 2008( Sander luciopercaاشاره
یرد .از مطالعات دیگر در خصوص تأثیرات مثبت چربی
بر روی رشد و ییفیت الشه ماییان پرورشی میتوان به
مطالعات  )0382( Watanabeو  Izquierdoو یمکاران
( )2111اشاره یرد یه چربییا را از مهمترین عوامل
تغذیهای مؤثر بر رشد در مراحل اولیه زندگی معرفی
مییند .در واقع ،چربییا منبع مهمی از انرژی با قابلیت
یضم باال یستند .از سوی دیگر به عنوان تنها منبع
اسیدیای چرب ضروری مورد نیاز مایی برای رشد
متعارف ،توسعه و حفظ سالمت بوده و یمبود اسیدیای
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چرب ضروری در جیره غذایی سبش رشد ضعیف ،افزایش
محتوای آب ماییچه ،افزایش محتوای چربی یبد ،یایش
بازده تغذیه ،سندروم شوک ،پوسیدگی باله و یایش میزان
یموگلوبین میشود (.)Smith et al. 1996
بنا بر تحقیقات گذشته و علم به اینکه میزان مختلفی
از چربی در رشد مایی قزلآال تأثیرات مختلفی را در بر
خواید داشت ( )Arts and Kohler, 2009در مطالعه
حاضر به منظور مقایسه دو سطح حداقل و حدایثر (حاوی
 01و  )%21چربی توصیه شده در جیرهیای معمول قزلآال
و تأثیر آن بر روند رشد و ترییش الشه قزلآالی رنگین
یمان طراحی و اجرا شد.

جدول  -2ترکیب و تجزیه شیمیایی جیرههای غذایی.
درصد مواد مصرفی
ماده اولیه

مواد و روشها
با انتقال 211قطعه بچه مایی قزلآالی رنگین یمان
با وزن متوسط  29/36 ± 2/3گرم به مریز تکثیر و
بازسازی ماییان دریایی شادروان دیتر یوسف پور ،واقع در
شهرستان سیایکل (استان گیالن) و پس از دو یفته
سازگاری ماییان با شرایط موجود ،تغذیه ماییان با دو
تیمار غذایی با سطوح پروتئین یکسان و چربی متفاوت
(تیمار پرچرب با چربی  %21و تیمار یم چرب با چربی
 )%01با سه تکرار در یر تیمار در نظر گرفته شد .تعداد
 91عدد مایی به طور تصادفی در شش حوضچه گرد
بتونی (قطر  ،0/21 cmارتفاع  29 cmو حجم آبگیری
 211لیتر توزیع شدند .تغذیه ماییان روزانه به صورت
دستی و در حد سیری در سه وعده غذایی در ساعات 8
صبح 09 ،و  02عصر و مدت زمان اجرای طرح 8 ،یفته
در نظر گرفته شد .دوره نوری متأثر از شرایط محیط
طبیعی یارگاه بود و جمعآوری غذای خورده نشده به
صورت روزانه و شستشوی تانکیا به صورت یفتگی انجام
شد .برخی شاخصیای فیزیکی و شیمیایی آب و ترییش
جیرهیای غذایی در جداول  0و  2ارائه شده است.

دما
()°C

()mg/L

3 ± 0/0

2/2 ± 0

29 ± 9

آرد مایی

91

پودر سویا

09

09

آرد گندم

2

2

سبوس گندم

2

2

روغن مایی

0/9

6/9

روغن گیایی

0/9

6/9

9

9

0/9

0/9

2/9

2/9

متیونین

1/9

1/9

الیزین

1/9

1/9

فیلر (رس)

01

1

پرمیکس ویتامینه
پرمیکس معدنی

0

2

ترکیب شیمیایی جیره ()n=1

ماده خشک
پروتئین خام
چربی خام
خایستر
رطوبت
انرژی قابل یضم
()Kcal/Kg

پرورش (میانگین .)SD ±
اکسیژن محلول

(کم چرب)

(پرچرب)

91

مالس چغندرقند

جدول  -3عوامل فیزیکی و شیمیایی آب در طول دوره

دبی ()L/min

جیره 3

جیره2

pH

8/2 ± 1/1

36 ± 1/9
22 ± 1/9
01 ± 1/9
8/9 ± 1/9
9/98 ± 1/9
9912

32 ± 1/2
22 ± 1/9
21 ± 1/9
3/0 ±1 /2
9/99 ± 1/2
2112

0یر  0111گرم پرمیکس ویتامینه (سیانس ،قزوین) حاوی 0611111 IU
ویتامین  211111 IU ،Aویتامین  91g ،D3ویتامین  01 ،Eگرم تیامین8 ،
گرم ریبوفالوین 21g ،ویتامین  02 ،B5گرم پیریدویسین 9g ،ویتامین ،B9
 1/10گرم سیانویوباالمین 011 ،گرم ویتامین  01 ، Cگرم ویتامین 01 ، K3
گرم بیوتین  21گرم  BHTو  011گرم ویتامین اینوزیتول می باشد.
 2یر  0111گرم پرمیکس معدنی (سیانس ،قزوین) حاوی  21گرم آین61 ،
گرم روی 211 ،میلیگرم سلنیوم 211 ،میلیگرم یبالت 2 ،گرم مس21 ،
گرم منگنز 211 ،میلیگرم ید میباشد .عالوه بر این  61گرم یولین یلراید
میباشد.

برای تهیه یریک از جیرهیا میزان مواد بر اساس درصد
ترییش ارائه شده در جدول  2محاسبه و با ترازوی
دیجیتال (با دقت  1/0گرم) توزین شد .مواد خشک با الک
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 911میکرون غربال و سپس مخلوط شد .پس از ایجاد
ترییش یکدستی از مواد خشک ،به میزان  %21درصد وزن
مواد خشک ،آب ،سپس روغن و مالس (به عنوان یم بند)
به ترییش حاصل افزوده و به خوبی مخلوط شد .مخلوط
حاضر توسط چرخ گوشت با چشمه مناسش به پلت تبدیل
شد و توسط خشک ین برقی ( )Ovenبا دمای تقریبی
 29˚Cبه مدت  02ساعت خشک و پس از خرد شدن
برای مصرف ماییان بسته بندی شد.
زیستسنجی ماییان در پایان دوره صورت گرفت .به
منظور آمادهسازی ماییان برای زیستسنجی ،غذادیی از
روز قبل متوقف میشد .قبل از صید ماییان ،محلول پودر
گل میخک ( )091mg/Lبرای بیهوشی و ایجاد یمترین
استرس در حین انجام یار ،آماده و ماییان بالفاصله پس از
اندازهگیری طول یل و وزن به حوضچهیا برگردانده
میشدند .شاخصیای ارزیابی شده پس از پایان یار ،شامل
افزایش وزن ( ،)WGشاخص وضعیت ) ،(CFدرصد
افزایش وزن بدن ( ،)BWIنرخ رشد ویژه (،)SGR
شاخص یبدی ( )HSIو ضریش تبدیل غذایی ()FCR
بودند.
در انتها ،از یر تانک  9نمونه مایی به صورت تصادفی
انتخاب شد .سپس نمونه ماییان با استفاده از دستگاه
چرخ گوشت به صورت یمگن چرخ شده و برای آنالیز
شیمیایی الشه (ترییش پروتئین ،چربی ،خایستر و
رطوبت) به آزمایشگاه منتقل شد .یلیه روشیای به یار

رفته برای آنالیز الشه و اقالم جیره در این مطالعه بر
اساس روشیای استاندارد ( )AOAC, 1995بود.
ثبت دادهیا در نرمافزار( )Microsoft Office, 2007
 Excelو تجدزیه و تحلیل دادهیا توسط نرمافزار SPSS
 18.0انجام شد .پس از ینترل نرمال بودن دادهیا توسط
آزمون  ،Kolmogorov-Smirnovنتای به وسیله
آزمون ( )Independent-Samples T- testبا سطح
اطمینان  %39بررسی شد .اختالف معنیدار آماری در
سطح  P<1/19در نظر گرفته شد .دادهیای این مطالعه
بهصورت  Mean ± SDنشان داده شده است.
نتایج
نتای شاخصیای رشد بچه مایی قزلآالی رنگین
یمان در مدت  96روز پرورش با جیرهیای متفاوت از
سطوح چربی مطابق جدول  9نشان دینده وجود اختالف
معنیدار ( )P<1/19در شاخصیای رشد بین دو تیمار
بود .بیشترین میانگین (جدول  WG )2و  SGRدر
ماییان تغذیه شده با تیمار محتوی  %21چربی مشایده
شد یه دارای اختالف معنیدار آماری با ماییان تغذیه
شده با تیمار  %01چربی بود .ییچ گونه اختالف
معنیداری در مقادیر متوسط  CFو  FCRبین تیماریای
مختلف مشایده نشد.

جدول  -1اثر سطوح مختلف چربی جیره بر شاخصهای رشد ماهی قزلآالی رنگین کمان (میانگین  )SD ±در پایان 63
روز پرورش.
تیمار

شاخصهای رشد

(درصد

وزن اولیه

وزن نهایی

چربی)

()g

()g

01
21

26/1 ± 9/1
29/3 ± 2/8

WG
)(g

CF

BWI
)(%

096/8 ± 2/2 0/10 ± 1/10 99/6 ± 1/2 60/6 ± 2/2
*028/2 ± 2/9* 0/19 ± 1/10 98/9 ± 1/2* 62/2 ± 2/9

SGR
)(%/day

0/92 ± 1/12
*0/69 ± 1/12

FCR

HSI
)(%

0/2 ± 1/0 0/9 ± 1/0
0/99 ± 1/0* 0/9 ± 1/0

عالمت * بیانگر وجود اختالف معنیدار ( )P<1/19بین دو تیمار است.

آنالیز شیمیایی الشه ماییان در انتهای دوره پرورش نیز
ییچ گونه اختالف معنیدار آماری در مقادیر متوسط
پروتئین ،چربی و خایستر بین دو تیمار مورد بررسی
نشان نداد ( ،)P>1/19ولی میزان رطوبت الشه دارای

اختالف معنیداری بودند ( )P<1/19به طوری یه ماییان
تغذیه شده با تیمار حاوی  %01چربی ،دارای رطوبت الشه
بیشتری نسبت به ماییان تغذیه شده با تیمار محتوی
 %21چربی بودند (جدول .)2
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جدول  -4ترکیبات الشه ماهی قزلآالی رنگین کمان 63 ،روز پس از تغذیه با جیره حاوی سطوح مختلف چربی
(میانگین .)SD ±
ترکیبات الشه (درصد)

تیمار
(درصد چربی)

01
21

پروتئین

چربی خام

رطوبت

خاکستر

60/8 ± 9/6
61 ± 0

22/2 ± 2/9
29/6 ± 1/2

26/2 ± 1/2
22/8 ± 1/2

3/9 ± 1/2
3/0 ± 1/2

عالمت * بیانگر وجود اختالف معنیدار ( )P<1/19بین دو تیمار است.
بحث
وجود چربی در جیره آزاد ماییان از جمله قزلآالی
رنگین یمان باعث بهبود رشد و ضریش تبدیل خوراک
میشود ،زیرا یم سهم منابع انرژیزای غیر پروتئینی در
جیره افزایش مییابد و یم دفع نیتروژن یایش خواید
یافت (.)Huang and Lutes, 1987; Hasan, 2001
نتای این مطالعه نشان داد میزان چربی در جیره بچه
ماییان قزلآالی رنگین یمان با میانگین وزن تقریبا 29
گرم بر شاخصیای رشد شامل وزن نهاییBWI ،WG ،
و  SGRتأثیرگذار است .با مقایسه بین دو سطح باال و
پایین چربی جیره این نتیجه به دست آمد یه جیره
حاوی میزان باالتر چربی اثرات مطلوبتری بر رشد این
ماییان داشته و اختالف معنیداری را در این شاخصیا در
تیمار ذیر شده نشان میدید .با توجه به این نکته یه
 FCRبین دو تیمار اختالف معنیداری نداشت ولی
ماییان تغذیه شده با میزان باالی چربی ،میزان باالتری از
 FCRرا نشان دادند .در واقع  FCRبیشترین تأثیر را
نسبت به سطوح چربی ،از محتوای پروتئین جیره میگیرد
( .)Tibbetts et al. 2005از طرفی ابراییمی و یمکاران
( ،)0989باال بودن ضریش مصرف غذا در تیماریای حاوی
چربی باالتر جیره را به دلیل سخت و خشن بودن دانهیای
غذایی به علت مصرف یمتر روغن در غذایای با چربی
یمتر و در نتیجه عدم تمایل بچه ماییان به مصرف آنها و
افزایش پرت غذا دانستند .در تایید این نظریه گزارش شده
یه ماییان خاویاری نیز دانهیای غذایی نرمتر را ترجیح
میدیند ،زیرا سخت بودن دانهیای غذایی مطلوبیت آنها را
یایش میدید ( Groop .)Stuart et al. 1989و
یمکاران ( ،)0382شفرد و برومی ( )0336و Ajiboye
( )2102بیان داشتند یه وجود چربی در جیره مایی
قزلآالی رنگین یمان نوعی صرفهجویی اقتصادی را به

یمراه خواید داشت ،زیرا چربی با تولید انرژی مورد نیاز
مایی موجبات استفاده بهینه از پروتئین جیره را در
ساخت بافتیا و رشد بیشتر فرایم میآورد و مانع از
تجزیه پروتئین و تبدیل آن به انرژی برای فعالیتیای
ضروری مایی میشود ( ;Kaushik and Oliva, 1986
 Takeuchi .)Cho and Kaushik, 1990و یمکاران
( )0328و  Ruohonenو یمکاران ( )0338نیز با ارائه
گزارشیایی مشابه بیان داشتند یه افزودن چربی در جیره
قزلآالی رنگین یمان میزان رشد ویژه را افزایش میدید.
در مطالعه ابراییمی و یمکاران ( ،)0989روی فیل ماییان
 2گرمی بیشترین میزان افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه
و ضریش تبدیل غذایی ،در تیمار با باالترین سطح چربی
جیره مشایده شد یه آنها مطلوبیت غذای پرچرب و تمایل
به مصرف آن را در ماییان عامل تأثیرگذار بر افزایش
ضریش مصرف غذا دانستند .اما در مطالعه صوفیانی و
یمکاران روی ماییان قزلآالی  211گرمی ،نشان داده
شد یه با افزایش سطح چربی در جیره ،نسبت بهتری در
شاخص  FCRحاصل خواید شد .به عبارتی بیان داشتند
یه چربی افزون بر تامین انرژی ،میتواند با یایش سرعت
عبور خوراک از دستگاه گوارش ،بازده استفاده از یل
خوراک مصرفی را نیز افزایش دید Renitez .و یمکاران
( )0328در این رابطه گزارش یردند یه  FCRخوراک با
انرژی مصرفی ارتباط داشته و در صورت تامین انرژی مورد
نیاز مایی (به ویژه از طریق مصرف چربی) به ازای یر گرم
خوراک مصرفی افزایش وزن بیشتری حاصل میشود
( Beamish .)Renitez et al. 1978و Medland
( Weatherup ،)0386و یمکاران (،)0332
 Ruohonenو یمکاران ( ،)0338نیز افزودن چربی به
جیره را علت یایش  FCRخوراک دانستند و مطابق
یمین مشایدات Skallia ،و یمکاران ( ،)2112افزایش
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چربی در رژیم غذایی با محتوای پروتئینی یکسان را منجر
به بهبود در عملکرد رشد و بازده غذایی دانستند و در
واقع انرژی چربی را یک منبع یدیی برای پروتئین در
ماییان دنتکس ( )Dentex dentex L.ذیر یردند.
 Tibberttsو یمکاران ( )2119و ابراییمی و یمکاران
( )0989نیز به نتایجی مشابه دست یافتند.
رابطه مستقیم بین افزایش سطح چربی جیره و عملکرد
رشد را میتوان در نتای مطالعات  Beamishو
 )0386( Medlandو  Takeuchiو یمکاران ()0323
بر روی قزلآالی رنگین یمان و  Shimenoو یمکاران
( Sakamoto ،)0381و یمکاران ( )0339و ابراییمی و
یمکاران ( )0989بر بچه ماییان انگشت قد قره برون
مشایده یرد.
یایش رطوبت در الشه ماییان تغذیه شده با جیره حاوی
سطح باالی چربی و به عبارتی افزایش ماده خشک در
ترییش شیمیایی الشه ،یمچنین یایش خایستر در الشه
این ماییان خود میتواند دلیلی دیگر بر تأثیر مثبت
افزایش سطح چربی در جیره بچه ماییان قزلآال باشد،
چرا یه برخی از محققان معتقدند ماییان دارای رشد
خوب نسبت به ماییان دارای رشد ضعیف ،مقدار ماده
خشک باالتر و خایستر یمتری را در ترییش شیمیایی
الشه نشان میدیند ( ;Stuart et al. 1989
.)Weatherup et al. 1997; Alvarez et al. 1998
میزان چربی و پروتئین با وجود یمبستگی منفی بین این
دو ،اختالف معنیداری را نشان نداد ،اما تا حدودی افزایش
محتوای چربی باعث یایش پروتئین گوشت شد .مشابه
این نتای در مطالعات محبوبی صوفیانی و یمکاران
( Alvarez ،)0982و یمکاران ( )0338و Weatherup
و یمکاران ( )0332نیز گزارش شد .ارتباط بین میزان
رطوبت ،پروتئین و چربی الشه توسط ( Renitez et al.
 )1987نیز تایید شده است .در نتای ترییش یامل بدن
در مطالعه  Skalliaو یمکاران ( ،)2112یمبستگی
مثبتی بین سطوح انرژی جیره یا چربی و محتوای چربی
بدن وجود نداشت .مشابه این گزارش در اغلش گونهیای
دیگر یه تا به امروز بررسی شدهاند ،نیز مشایده شده است
( .)Vergara et al. 1996نتای مطالعات در خصوص
گربه مایی یانالی ،مایی باس دریایی و باس راه راه

ییبرید ،گویای این امر است یه محتوای چربی بافت تحت
تأثیر سطوح مختلف چربی جیره نیست ( Gatlin and
 .)Stickney, 1982یمچنین  Alvarezو یمکاران
( )0338نیز گزارش یردند یه با مقادیر مختلف چربی در
جیره تفاوت معنیداری در محتوای خایستر گوشت دیده
نخواید شد.
با توجه به نتای مطالعه حاضر میتوان بیان یرد استفاده از
جیره حاوی  %21چربی نسبت به تیمار محتوی %01
چربی رشد باالتری را برای ماییان به یمراه میآورد بدون
اینکه تأثیر سوء بر ترییش بافت داشته باشد .بنابراین،
یاربرد این میزان از چربی در ترییش جیره این ماییان
توصیه میشود.
تشکر و قدردانی
از یمکاری صمیمانه مدیریت و پرسنل یارگاه تکثیر و
بازسازی ذخایر ماییان دریایی شادروان دیتر یوسف پور
سیایکل یمال تشکر و قدردانی را داریم.
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Effect of dietary fat on growth performance and chemical composition
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Abstract
The aim of this study was to compare the effect of high and low levels of dietary fat on
growth performance and chemical composition of carcass in juvenile rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss). One hundred and eighty juvenile rainbow trout (with mean weight
and total length 25.95 ± 2.9 g and 13.27 ± 2.1 cm, respectively) were distributed in 6 tanks
(30 fish per tank). Two experimental diets with equal amounts of protein and different levels
of fat (10% fat as the low level and 20% as high) were formulated. The fish was fed three
times a day manually to satiation during the 8-week experiment. Fish fed with diets
containing 20% fat showed higher weight gain and specific growth rate (P<0.05), but FCR
showed no significant difference between the two treatments. Analysis of fish body chemical
composition showed no significant difference between treatments in fat, protein and ash
composition (P>0.05). In general, increased levels of fat in the diet of juvenile rainbow trout
showed positive effects on growth indices when compared to the low-fat treated fish.
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